
Odhaľte tichého 
zabíjaka
Alarm na 
oxid uhoľnatý



Odhaľte tichého zabijáka 
a ochránte svoju rodinu
Oxid uhoľnatý (CO) je neviditeľný plyn bez 
zápachu a chuti, ktorý je vysoko toxický. 

Označuje sa aj ako tichý zabijak. Oxid uhoľnatý vzniká 
nedokonalým spaľovaním palív, ako je drevo, drevné 
uhlie, uhlie, vykurovací olej, parafín, benzín, zemný plyn, 
propán, bután atď. a je obsiahnutý aj v cigaretovom 
dyme.

Nebezpečné množstvo CO vo vzduchu môže 
vzniknúť, ak

 má spaľovacie zariadenie poruchu, 
 je spaľovacie zariadenie nesprávne udržiavané,
 je palivo zablokované,
 sa nedostatočne vetrá miestnosť.

Jedovatosť plynu CO spočíva v tom, že sa viaže na 
krvinky 240x ľahšie ako kyslík, a tým sa krv odkysličuje. 
Následky pre ľudské telo závisia od koncentrácie 
(vyjadruje sa v časticiach na milión, ppm) a dĺžky 
vystavenia. Niekedy sa otrava CO mylne zamieňa 
za príznaky chrípky. Vysoká koncentrácia oxidu 
uhoľnatého môže spôsobiť až smrť.

PRÍZNAKY KONCENTRÁCIA 

~ 100 ppm slabá bolesť hlavy, sčervenanie kože 
(trvalé vystavenie)

200 – 300 ppm bolesť hlavy (vystavenie 5 – 6 hodín)

400 – 600 ppm prudká bolesť hlavy, únava, závrat, nevoľnosť, 
zvracanie (vystavenie 4 – 5 hodín)

1 100 – 1 500 ppm
zvýšený pulz a intenzívne dýchanie, mdloby, 

hlboké bezvedomie, prerušované kŕče 
(vystavenie 4 – 5 hodín) 

5 000 – 10 000 ppm slabý pulz, slabé dýchanie/zastavenie 
dýchania (vystavenie 1 – 2 minúty)

Prečo je CO nebezpečný?



Pri spaľovaní
dreva alebo plynu
je nevyhnutný
dostatočný prísun 
kyslíka. 

CO alarm od VSE
vás včas upozorní
na nebezpečné
množstvo oxidu
uhoľnatého u vás
doma.

Ak je miestnosť
nedostatočne
vetraná, komín
nemá správny ťah 
alebo má spaľovacie
zariadenie poruchu,
vzniká smrteľne
jedovatý oxid
uhoľnatý. Označuje
sa aj ako tichý
zabijak.

Vďaka CO alarmu
tak ochránite
zdravie a život
svojej rodiny.



Prečo je CO alarm nenahraditeľný?

V súčasnosti je CO alarm jediná možnosť, 
ako zistiť prítomnosť CO vo vašej domácnosti.

Únik CO hrozí každému, kto používa zariadenie 
na spaľovanie plynu alebo tuhých palív, napr. kotly 
na drevo, uhlie a plyn, krby, plynové sporáky 
a pod. 

Aj keď dávate všetky vaše zariadenia 
pravidelne kontrolovať a aj napriek všetkým 
možným opatreniam, vždy je tu riziko úniku 
CO spôsobené vonkajšími vplyvmi:

Upchatie komína 
(napr. sadzami, cudzím telesom)

Inverzia počasia 
(opačný ťah komína)

Susedia

VIETOR

Porucha spaľovacieho zariadenia 
(medzi dvoma servisnými prehliadkami)



Ochráňte vašu rodinu,
prenajmite si CO alarm 

spoľahlivo chráni váš život a životy vašich 
blízkych;

vyrába Honeywell – líder vo výrobe alarmov 
proti nebezpečným plynom;

spĺňa príslušné európske normy – spúšťa 
poplachový signál pri dosiahnutí takej 
koncentrácie CO vo vzduchu, ktorá je už 
nebezpečná a kedy je potrebné ihneď 
zasiahnuť. Predchádza sa tak falošným 
poplachom z dôvodu dočasných nízkych 
úrovní CO, napr. z cigaretového dymu.

jednoducho sa pripevní na stenu;

má životnosť až 10 rokov;

má režim predbežného poplachu a režim 
dočasného sledovania nízkej úrovne CO, 
t. j. možnosť dočasne zapnúť do režimu 
meracieho prístroja.

NEKONEČNÁ ZÁRUKA

VSE vám ponúka moderný CO alarm XC100D, 
ktorý:



Kam umiestniť CO alarm?

Ideálne by alarm mal byť namontovaný 
v každej miestnosti, v ktorej sa nachádza 
potencionálny zdroj nebezpečného plynu CO, 
teda spaľovacie zariadenie. Ak sa rozhodnete 
umiestniť poplachové zariadenie len do vybraných 
miestností, dôrazne odporúčame zvoliť tie, 
v ktorých sa spí alebo sa v nich často zdržiavate.

 
 

Kde spia osoby

Vedenie komínov

Ak je v miestnosti 
zariadenie s otvoreným 

alebo uzatvoreným 
spaľovaním.

Kúpeľne so spaľovacími 
zariadeniami

Ak je spaľovacie zariadenie         
v často používanej miestnosti, 

napr. v kuchyni alebo hale.



Ak je CO alarm umiestnený v rovnakej 
miestnosti ako zariadenie spaľujúce palivo:

 mal by sa nachádzať v blízkosti stropu 
 a vo väčšej výške ako všetky dvere a okná;

 alarm namontovaný na strope by mal   
 byť minimálne 30 cm od každej steny 
 a alarm namontovaný na stene minimálne 
 15 cm od stropu;

 mal by byť vo vzdialenosti 1 m až 3 m 
 od najbližšieho okraja potenciálneho zdroja.

Najmenej 15 cm

Najmenej 30 cm

1 m až 3 m

Alarm na oxid uhoľnatý

Prenajmite si CO alarm 
už od 1,80 € mesačne



Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
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Linka VSE 0850 123 333

Potrebujete poradiť?

Zákaznícke centrá

Bardejov, Radničné nám. 9
Humenné, Nám. slobody 24
Košice, Hollého 3
Michalovce, Štefánikova 2
Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
Prešov, Levočská 3
Rožňava, Šafárikova 2
Spišská Nová Ves, Zimná 34
Trebišov, M. R. Štefánika 1515


